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МОТИВ ЄДИНОВЛАДДЯ  

В РОМАНІ О. ХАКСЛІ «ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ» 

Наталія ПРАСОЛЕНКО 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент В.А.Борисов  

Антитоталітарна проза XX століття характеризується наявністю 

розгалуженої системи специфічних художніх мотивів і лейтмотивів, що певною 

мірою проявляються на різних рівнях художнього тексту. Так, найбільш 

частотними є мотив страху і мотив крові, мотив нав'язаного щастя та мотив 

соціального пригнічення.  

Метою даної роботи є студіювання художньої реалізації традиційного для 

жанру антиутопії мотиву єдиновладдя в романі Олдоса Хакслі «Прекрасний 

новий світ». 

 У переважній більшості текстів мотив єдиновладдя характеризується 

трансформацією образу правителя, створенням опозиції існуючому режиму та 

посиленням форм контролю над всіма сферами життя людини. Образ правителя 

також має перманентні ознаки: кастовий устрій, придушення всього 

індивідуального, брехня як основа інституту влади, політика страху і боротьба  

з опозицією. Так, керманичем Світової Держави в романі О. Хакслі є Мустафа 

Монд, високоосвічена людина, що прагне зробити інших щасливими і 

«захистити» їх від будь-яких емоцій та переживань. Але щастя зведено до 

задоволення примітивних потреб і відмови від традиційних цінностей, таких як 

сім’я, брак, батьківство, а існування людини – до  моральної та інтелектуальної 

деградації.  

Але, на відміну від більшості антитоталітарних творів, образ правителя в 

романі не є агресивним. Експеримент витримав перевірку, залишивши всіх 

незгодних і будь-яку організовану опозицію в минулому, а для посилення влади 

використані два інструменти: гіпнопедія для навіювання неправдивих 

переконань і наркотик «сома» для псевдо-вирішення психологічних проблем.  

Сформувавши таким чином повністю покірну більшість, влада досягла 

відсутності потреби в каральних органах. Єдиним покаранням стає 

одностайний громадський осуд, що чинить немалий психологічний тиск на 

особистість «єретиків».  

Важливою умовою існування тоталітарного суспільства є ідеологія, що 

замінивши собою офіційну релігію, за формами дуже її нагадує: це й 

атрибутика (знак «Т» –  обезглавлений хрест, що символізує повну ліквідацію 

високих моральних устоїв), культ особи вождя (культ Форда) і ритуальні 

зустрічі («фордослужіння»). Поштовхом для появи такого суспільства завжди 

стають певні історичні події, які під впливом пропаганди зазнають значних 

викривлень в людській свідомості («Похід проти Минулого»). 

У романі О. Хакслі «Прекрасний новий світ» мотив єдиновладдя 

знаходить як традиційну для жанру антиутопії художню реалізацію, так і суто 

авторський задум більш багатогранного образу правителя, що, будучи 

справжнім інтелектуалом і творцем, змушений очолювати суспільство, до якого 

не належить.  


